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Telèfons d’interès
Ajuntament (Oficines municipals) 972 40 50 01
Fax Oficines municipals 972 23 87 64
Correu electrònic ajuntament@vilablareix.cat
Consultori mèdic 972 49 55 87
Ambulàncies 972 41 00 10
Ludoteca 972 40 55 37
Piscina 972 40 55 36
Casal de la gent gran 972 40 55 38
Pavelló poliesportiu 972 23 22 86
Escola Madrenc 972 24 26 12
Escola Madrenc P3-P4 972 40 53 96
Institut de Vilablareix 972 40 60 05
Llar d’infants La Farigola 972 24 98 24
Local de Joves 972 39 68 40
CAP de Salt 972 24 37 37
Sanitat Respon 902 11 14 44
Mossos d’Esquadra 112
Bombers 112
TMG 972 24 50 12
Farmàcia 972 23 26 05
Rectoria (Mossèn) 608 43 58 96
Telecentre biblioteca 972 40 04 55
Can Gruart 972 40 55 34
Ràdio Vilablareix 972  23 73 99

Horaris de serveis

Oficina de correus
De dilluns a divendres de 13 a 14 h

Oficines municipals
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dimarts de 16 a 20 h

Serveis tècnics
Arquitecte superior: 
Manel Aguilera, els dijous
Arquitecte tècnic: 
Eulàlia Cudolà, els dimecres

Recollida de rebuig
Dimarts, dijous i dissabtes

Recollida de trastos vells
Primer dimarts de cada mes
(cal trucar a l’Ajuntament)

Recollida de fracció orgànica
Dilluns, dimecres i divendres

Recollida d’envasos
Dimarts i dijous

Recollida de paper i cartró
Dimarts i divendres

Recollida de vidre
Últim dimarts de mes
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Horaris del consultori mèdic

Serveis Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Matí Medicina General 8.30 a 14 h - - - 8.30 a 14 h

ATS. Infermeria 11 a 14 h - - - 11 a 14 h

Extraccions 8.30 a 10 h - - - 8.30 a 14 h

(cita prèvia: Tel. 972 40 55 33) - - - (cita prèvia: Tel. 972 40 55 33)

Pediatria 8.30 a 13.30 h - - - 8.30 a 13.30 h

Tarda Medicina General - 15.30 a 20 h 16 a 20 h 15.30 a 20 h -

ATS. Infermeria - 15.30 a 20 h 16 a 20 h 15.30 a 20 h -

Pediatria - - - - -

Medicina General: Dr. Miquel Quesada / Dr. Artur Marquès · D.I. Carme Arnau Pediatria: Dra. C. Roure · D.I. Manuela Nuñez 
Cita prèvia: Consultori de Vilablareix 972 40 55 33 · CAP Salt 972 24 37 37 · Urgències 061

De dilluns a divendres
(feiners) cada mitja hora

Dissabtes Diumenges 
i festius

Sortida de Vilablareix 7.21 fins 20.51 7.21 fins 12.51 i 16.51 15.51

Arribada a Correus 7.45 fins 21.15 7.45 fins 13.45 i 17.15 16.35

Sortides:
Germans Sàbat 7.00 fins 21.30 7.00 fins 14.30 i 15.30 i 21.30 10.30 fins 21.30

Correus 7.15 fins 21.35 7.05 fins 14.35 i 15.35 fins 21.35 10.35 i 21.35

Pl. Marquès de Camps 7.10 fins 14.40 7.10 fins 14.40 i 16.40 i 21.40 10.40 i 21.40

Hospital de Salt 7.27 fins 21.57 7.27 fins 21.57

Arribada a Vilablareix 7.30 fins 22.00 7.30 fins 13.30 i 16.00 i 22.00 16.58 i 21.58

Horari Bus Línia 5 - TMG

Correus Pl. Marquès de Camps Sant Narcís Hospital de Salt VilablareixPl. Germans Sàbat Aiguaviva

X. Cugat Gran Via Sta. Eugènia Can Xirgu
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Amb la col·laboració de:

El ConsEll dE REdaCCió no s’idEntifiCa nECEs-
sàRiamEnt amb lEs opinions ExpREssadEs En Els 
aRtiClEs signats.

Acabem l’any 2012, un any molt difícil des del punt de vista econòmic per 

a moltes famílies del nostre poble i del nostre país. Ja fa cinc anys de l’inici 

d’aquesta crisi tan dura que estem patint i no es veuen indicis que el 2013 

sigui el primer any de la recuperació. Cada vegada hi ha més persones 

a l’atur i més famílies sense cap ingrés i aquesta és una qüestió que ens 

preocupa a tots i en la qual hem d’esmerçar tots els esforços possibles. La 

feina dels que ens dediquem a gestionar les institucions, i sobretot les més 

properes, és estar al costat d’aquesta gent i intentar ajudar-los en tot el 

que puguem. No són pas gaires, les eines i els instruments que tenim per 

fer-ho, però cregueu que ho intentem i que busquem solucions quan es 

presenten situacions complicades que requereixen la nostra intervenció.

D’altra banda, també és ben cert que és feina de tots i totes i que 

tothom pot ajudar –en la seva petita mesura- a fer que la situació del 

nostre país millori. Ho podem fer comprant a les botigues de proximitat 

dels nostres pobles i ciutats, consumint productes propers o produïts per 

empreses del nostre entorn que donen feina a persones que viuen al nos-

tre país o ajudant els nostres familiars, amics i veïns que ho necessiten. 

Les nostres petites decisions també influeixen en el funcionament de la 

nostra economia i ens hem de mentalitzar que hem de fer-ho.

Però aquest 2012 també ha estat un any en què el poble de Ca-

talunya ha dit prou. La manifestació de l’11 de setembre i el resultat de 

les eleccions del 25 de novembre fan que els ciutadans del nostre país 

vegem el futur amb  molta il·lusió i esperança. Ja som majoria els que 

tenim clar que no tenim futur possible si romanem dins l’Estat Espanyol i 

la configuració del Parlament de Catalunya –amb 74 diputats i diputades 

independentistes per primera vegada a la història- així ho demostra. Ara 

és l’hora de ser valents i de tirar endavant, amb el màxim d’adhesions 

possibles, la convocatòria del referèndum per a la independència de Ca-

talunya. Perquè només així tindrem les eines per ajudar la gent que ho 

està passant malament i només així serà possible mantenir aquest estat 

del benestar que tants esforços ha costat d’aconseguir.

Esperant que el 2013 sigui l’any de la consolidació de la majoria 

independentista al nostre país i que caminem cap a un futur de llibertat, 

cohesió i justícia social, us desitgem un bon Nadal i un feliç 2013.

David Mascort i Subiranas
Alcalde
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plenS
SeSSió extraordinària del 21 de Setembre

S’aprova per unanimitat: 
PRIMER. Declarar moralment Vilablareix territo-
ri català lliure i sobirà.
SEGON. Instar el president de la Generalitat i el 
Parlament de Catalunya que iniciïn en el termini 
més breu possible, i en tot cas abans del dia 11 de 
setembre de 2014, el procés de declaració de sobi-
rania nacional catalana i que convoquin els refe-
rèndums i comicis necessaris per preparar de ma-
nera convenient la transició cap al nou Estat català.

SeSSió extraordinària del 30 d’octubre

»  Es fa el sorteig dels membres de les meses electo-
rals a les eleccions al Parlament de Catalunya. 

S’aprova per unanimitat: 
»  Declarar vàlida la licitació i acceptar la proposta 

de la mesa de contractació que la societat civil for-
mada pel Sr. Gonzalo Suárez i Sánchez i la Sra San-
dra Lorenzo i Martínez constitueix l’oferta econò-
micament més avantatjosa.

»  Que la participació del Sr. Gonzalo Suárez i Sán-
chez i la Sra. Sandra Lorenzo i Martínez en la 
societat civil és del 50% respectivament.

»  Aprovar la 5a certificació de l’obra Camp de futbol 
i instal·lacions esportives a favor de l’entitat Unió 
Temporal d’Empreses formada per Construccions 
Busquets Vilobí SLU i Assa Hidràulica i Electrici-
tat SL, per import de 310.837,87 € (IVA exclòs).

»  Atorgar un nou termini de 10 dies hàbils a partir 
de la publicació en el Butlletí Oficial de la Provín-
cia de Girona, a fi que es puguin presentar mar-
xants per ocupar les següents parades:

–  1 parada de roba general
–  1 parada de joguines
–  1 parada de ferreteria
–  1 parada de llenceria i roba interior
–  1 parada de perfumeria i complements
–  1 parada de bijuteria i complements
–  1 parada de fruits secs, herbes i llaminadures
–  1 parada de sabates
–  1 parada de bosses de mà

»  Acceptar la cessió del Viver d’empreses per part de 
l’empresa municipal Vilablareix Futur SL a l’Ajun-
tament de Vilablareix. El valor d’aquesta cessió 
s’estima en 715.542,28 €, import que ha estat pa-
gat a l’empresa municipal a mesura que s’emetien 
les certificacions. 

SeSSió ordinària del 13 de novembre

S’aprova per unanimitat: 
»  Declarar vàlida la licitació de concessió d’obra pú-

blica que té per objecte la construcció i explotació 
d’una zona esportiva a Vilablareix i adjudicar-la a 
la societat civil formada pel Sr. Gonzálo Suárez i 
Sánchez i la Sra Sandra Lorenzo i Martínez.

»  Establir el complement de la prestació per incapaci-
tat temporal dels treballadors/es de l’Ajuntament.

»  Derogar l’art 7.4 de l’ordenança fiscal núm. 6, 
reguladora de la taxa per l’aprofitament espe-
cial del domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general vigent l’exercici 2012 i aprovar 
provisionalment el nou text d’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa esmentada per a l’exercici 
2013 i següents en els termes que s’estableixen a 
l’ordenança tipus aprovada per la Diputació de 
Girona i que s’ha publicat al Butlletí Oficial de 
la Província.
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»  Delegar a la Diputació de Girona diverses facultats 
de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres 
ingressos de dret públic locals.

»  El pla de funcionament del servei de menjador 
escolar.

»  La modificació de l’ordenança reguladora del 
preu públic per la prestació del servei d’accés a 
la xarxa sense fils municipal de Vilablareix (accés 
social a internet). La quantia del preu públic es 
fixa en 7,20 €.

S’aprova per majoria absoluta, amb els vots en con-
tra del grup municipal de CiU:
»  El reglament de règim intern de la ludoteca.

 Imports per als usuaris de la ludoteca municipal 
empadronats al municipi:
Servei de ludoteca anual: 159,50 €
Servei de ludoteca anual + recollida: 253 €
Servei de ludoteca mensual: 44 €
Servei de ludoteca mensual + recollida: 86,90 €
Preu diari: 3,30 € 
Preu diari per a dies fora del període escolar: 6,05
Horari de la ludoteca: de 16.30 a 19.30 h

S’aprova per majoria absoluta, amb els vots en con-
tra del grup municipal de CiU i IpP:
»  El reglament de serveis número 10, regulador del 

servei de piscina municipal.
Modificar l’art. 14 apartat c, que quedarà de la se-
güent manera:
“Els usuaris del servei que estiguin empadronats 
al municipi gaudiran d’una subvenció de les ta-
xes D1 (abonament familiar, excepte majors de 
16 anys) i D3 (abonament individual) per la uti-
lització de la piscina municipal del 72,50 % i D2 
(Complement d’abonament familiar per als ma-
jors de 16 anys) d’un 50 %.

»  La modificació de les ordenances fiscals de l’exer-
cici 2013:
–  Ordenança fiscal número 1. Reguladora de l’Im-

post sobre Béns Immobles (IBI): 
El tipus de gravamen, concretament l’apartat 
A, que es disminueix un punt. Quedarà de la 
següent manera: A) Pels béns de naturalesa ur-
bana, el 0,65%

–  Ordenança fiscal número 3. Reguladora de l’Im-
post de Vehicles de Tracció Mecànica: 

Es modifica l’art. 5, quota de l’impost: s’incre-
mentaran tots els vehicles de tracció mecànica 
amb l’IPC de Catalunya: 3,9 % (IPC interanual 
al setembre de 2012).

–  Ordenança fiscal número 6. Reguladora de les 
taxes per la utilització privativa i l’aprofitament 
especial del domini públic municipal: 
Es modifica l’art. 7, quota, concretament els 
apartats següents:

 - B 01: d’1,5 € m2/dia passa a 3 € m2/dia. 
 - C05: de 6 € a 10 €.
–  Ordenança fiscal número 7. Reguladora de les 

taxes per la prestació de serveis de competència 
municipal: 
Es modifica l’apartat E5 (cementiri): de 64,70 € 
passa a 65 €.
Es modifica l’apartat G, recollida de deixalles i 
transport o tractament posterior, que s’incremen-
tarà l’IPC (3,9%) i quedarà de la següent manera: 
habitatges de caràcter familiar, 150,65 €.
Es modifica l’apartat H 1, amb la introducció 
d’un import fix de 0,85 €/abonat/mes.
 - H.1. Consum

 - Bloc I 0 - 6 m3/abonat/mes 0,5145/m3

 - Bloc II 6 - 12 m3/abonat/mes 0,6300/m3

 -  Bloc III excés de 12 m3/abonat/mes 
0,7350/m3

 - Bloc industrial 0,6930/m3

Es modifica l’apartat N, que quedarà de la manera 
següent:
Utilització del camp de futbol:

  - Preu partits: 120 €/partit
 - 10 partits a l’any: 600 €
 - 15 partits a l’any: 900 €
 - Ús del camp de futbol 7: 60 €/hora

Abonaments: entrenaments 1 hora a la setmana 
més 2 partits al mes: 200 €.

Ús d’una pista de pàdel o de tennis pàdel:
 - 9.00 a 13.00 h: 10 €/hora
 - 13.00 a 16.00 h: 16 €/hora
 - 16.00 a 18.00 h: 10 €/hora
 - 18.00 a 22.00 h: 20 €/hora

Tennis
 - 9.00 a 13.00 h: 10 €/hora
 - 13.00 a 16.00 h: 12 €/hora
 - 16.00 a 18.00 h: 10 €/hora
 - 18.00 a 22.00 h: 16 € hora + 2 € de llum
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Abonaments de pàdel i tennis (10 hores de llo-
guer per persona)

Pàdel
 - Matins: 20 €
 - Migdia: 35 €
 - Tarda: 45 €
Tennis
 - Matins: 20 €
 - Migdia: 55 €
 - Tarda: 75 €

Quota de soci pàdel i tennis
Pagament mensual: 30 € / mes (360 € a l’any)
Permanència de 12 mesos (pagament anticipat 
anual): 280 € (23 €/mes)

El soci tindrà descompte en el lloguer:
Pàdel
 - De 9.00 a 13.00 h: 1,25 €/persona/hora
 - De 13.00 a 16.00 h: 2 €/persona/hora
 - De 16.00 a 18.00 h: 1,25 €/persona/hora
 - De 18.00 a 22.00 h: 2,50 €/persona/hora
Tennis
 - De 9.00 a 13.00 h: 2,50 €/hora
 - De 13.00 a 16.00 h: 3 €/hora
 - De 16.00 a 18.00 h: 2,50 €/hora
 - De 18.00 a 22.00 h: 4 €/hora + 2 € de llum

Publicitat al camp de futbol: 350 €
Descompte per a empadronats: 50% per família 
en els preus de les instal·lacions durant el cap de 
setmana.
Carnet per a empadronats

 -  250 €/any per a famílies de més de 4 
membres

 - 200 €/any per a famílies de 4 membres
 -  150 €/any per a matrimonis o parelles de 

fet
 - 100 € per carnet individual

Lloguer de material esportiu
 -  Pala de pàdel: 2 €
 -  Raqueta de tennis: 2 €
 -  Pilota de tennis o pàdel: 1 €
 -  Pilota de futbol: 3 €

Mensualitat de les activitats extraescolars
Tennis / pàdel

 - 1 dia a la setmana: 36 €/mes
 - 2 dies a la setmana: 65 €/mes
 - 3 dies a la setmana: 80 €/mes

Classes particulars
 - 1 persona: 30 €/hora 
 - 2 persones: 32 €/hora (16 €/persona)
 - 3 persones: 36 €/hora (12 €/persona)
 - 4 persones: 40 €/hora (10 €/persona)

junteS
SeSSió de l’1 d’octubre

S’acorda aprovar:
»  La certificació núm. 4 de l’obra Camp de futbol i 

instal·lacions esportives per import de 155.275,68 €, 
a favor de l’entitat Unió Temporal d’Empreses

»  El pressupost i adjudicar a l’entitat Economia So-
lidària Empresa Inserció, SLU, amb domicili a Gi-
rona, a la pujada de la Mercè núm. 8, per import 
de 675 € (IVA exclòs) per dur a terme la primera 
neteja del viver d’empreses El Rusc de Vilablareix. 

»  L’adjudicació del contracte de neteja dels equipa-
ments municipals i l’Escola Madrenc de Vilabla-
reix mitjançant oferta econòmicament més avan-
tatjosa, diversos criteris d’adjudicació.

 
SeSSió del 15 d’octubre

S’acorda aprovar:
»  El pagament de la relació de factures i despeses que 

figuren a l’expedient, i que sumen 75.283,73 €, a 
càrrec de les corresponents partides del pressupost.

»  El pressupost i adjudicar a l’entitat GRN Internet 
Serveis Telemàtics per import de 2.979 € (IVA ex-
clòs) l’adquisició d’una centraleta. 

»  Les normes d’ús de la sala d’exposicions de Can 
Gruart, adjuntes a l’acta com a annex. 

»  El pagament de l’import de 30 € a fi de col·laborar 
econòmicament comprant el calendari que venen 
els nens i nenes de 6è de Primària per recaptar 
diners per al viatge de final de curs.

SeSSió del 5 de novembre

S’acorda aprovar:
»  La 6a certificació de l’obra Camp de futbol i instal-

lacions esportives, a favor de l’entitat Unió Temporal 
d’Empreses, per import de 34.377,50 € (IVA inclòs).
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»  El pressupost i adjudicar al Sr. Àlex Ribas i Hortal 
l’adaptació dels mòduls de la pàgina web i crear una 
zona per als patricinadors per import de 330 € (IVA 
exclòs) d’acord amb el que estableix el RD 3/2011. 

»  El pressupost i adjudicar a l’entitat Impremta Au-
bert l’elaboració dels calendaris de sobretaula de 
l’exercici 2013 per import de 632 € (IVA exclòs)  

»  El pressupost i adjudicar a l’entitat Metàl·liques 
Vilablareix SL el canvi de dues finestres per im-
port de 1.320,96 € (IVA exclòs). 

»  El pressupost i adjudicar a l’entitat Josep Fusté per 
import de 1.920 € (IVA exclòs) l’adquisció i col-
locació de pladur a la sala de correus.

»  El pressupost i adjudicar a l’entitat Aymerich 
Instal·lacions SL, amb NIF B17357294, per im-
port de 2.389,18 € (IVA exclòs) l’adaptació de les 
instal·lacions al nou ús.

»  Requerir a la Junta de Compensació del Pla Parci-
al Urbanístic del sector el Perelló i Can Pere Màr-
tir que en el termini màxim de tres mesos iniciï 
les actuacions necessàries encaminades al compli-
ment de les seves obligacions urbanístiques, o si 
escau, presenti aval suficient en garantia del seu 
compliment. En cas contrari, s’haurien d’iniciar 
les actuacions judicials pertinents per complir el 
que estableix la normativa vigent.

»  Redefinir el sistema viari del sector i la seva con-
nectivitat amb la resta del municipi i municipis ve-
ïns o adjacents, amb modificació, si s’escau, dels 
sistemes generals. 
A. L’obra d’urbanització del carrer Marroc, des de 
la travessia Regal fins a la carretera GI-533.
B. L’obra d’urbanització dels carrils de servei de la 
carretera GI-533 fins al carrer Güell Nou. 

»  Requerir a l’entitat Palau Perico SL el pagament 
de l’import de 80.000 € en compliment del con-
veni firmat el dia 3 de juliol de 2008 en el termini 
màxim de dos mesos; en cas contrari s’iniciarien 
les actuacions judicials pertinents. 

»  El pressupost i adjudicar a Oficina i Arxiu SA, amb 
domicili a Girona, a la carretera de Barcelona 
núm. 254, el subministrament de 6 suports d’or-
dinadors per a la biblioteca municipal, per import 
de 326,70 € (IVA inclòs).

»  El pressupost i adjudicar a Aeris Navigo, amb do-
micili a Girona, al carrer Oviedo, 46, per import 
de 180 €, la instal·lació, configuració i posada en 
marxa de l’antena al pavelló municipal per tenir 
accés a internet. 

»  El pressupost i adjudicar a Match So i Llum , per 
import de 140 €, l’arranjament de l’amplificador.

SeSSió del 19 de novembre

S’acorda aprovar:
»  El pagament de la relació de factures i despeses que 

figuren a l’expedient, i que sumen 30.903’56 €, a 
càrrec de les corresponents partides del pressupost.

»  La 7a certificació de l’obra titulada Camp de 
futbol i instal·lacions esportives per import de 
126.161,11 € (IVA inclòs).

»  El pressupost i adjudicació a Fusters Cubarsí per 
fer i instal·lar una porta llisa de fibra per import 
de 682,80 € (IVA exclòs).

»  La liquidació de la taxa per l’aprofitament especial 
del domini públic local a favor de les empreses ex-
plotadores de serveis de subministraments d’inte-
rès general Endesa Energia, Fecsa Endesa, Endesa 
Energia Comercialitzadora, amb un import total 
de 21.376,50 €.

»  Autoritzar a l’Associació de Tractoristes de les Co-
marques Gironines l’ús del pavelló per dur a ter-
me la festa del tractorista, així com l’ús de la taula 
calenta. Import pagat per l’ús de les instal·lacions: 
120 €. 

»  Autoritzar els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut de 
Vilablareix per organitzar una fira d’objectes de 
2a mà a fi de recaptar diners per a l’excursió de 
final de curs. 
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Últims rEtoCs En Els 
pisos dE protECCió 
oFiCial
Xavi Gifra
Vilablareix Futur, SL 

Encara quEdEn dos pisos pEr adjudicar

Tal com explicàvem en el darrer número de La Tor-

ratxa, a finals de juliol i primers d’agost es van signar 
les escriptures de compravenda dels pisos de pro-
tecció oficial davant de notari, i els veïns van poder 
començar-los a ocupar. 

A partir de llavors els nous propietaris han pogut 
repassar els acabats i bon funcionament de portes i 
finestres i fer una llista d’aquelles coses que no aca-
ben de funcionar. Es va fer una primera reparació 
d’obertures d’alumni i aquests últims dies s’ha anat 
avisant els diferents industrials afectats.

El fet que l’empresa constructora principal hagi 
presentat concurs de creditors ha fet que les defici-
ències no s’hagin pogut solucionat de seguida. Tot 
i així, s´han anat fent les actuacions més urgents, 
com ara posar en funcionament els ascensors o 
pintar les ratlles de les places d’aparcament per 
poder-les utilitzar. 

Actualment hi ha dos habitatges pendents d’ad-
judicar, tots dos de tres dormitoris. Si us interessen, 
us podeu posar en contacte amb l’Ajuntament.

ConCEpCió CarabÚs

El passat 17 d’octubre la Concepció va celebrar els 
100 anys. L’alcalde, David Mascort, acompanyat dels 
regidors Manel Pallàs i Dolors Ferré, la varen anar a 
felicitar i portar-li un ram de flors. Ella els va rebre 
contenta i va estar una bona estona explicant vells 
records de la seva vida i dels llocs on ha viscut des 
que va néixer fins que va venir a viure a Can Barnés, 
a Vilablareix, l’any 1954.
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la ludotECa, El Casal 
i El Camp dE Futbol,  
a punt pEr inaugurar

Un cop acabat l’edifici de la ludoteca i el casal de 
la gent gran, durant el mes d’octubre es van acabar 
les obres d’enjardinament i les pistes de petanca de 
Can Gruart. 

Amb l’enjardinament de tot l’entorn tenim una 
nova zona verda al municipi, apta per passejar-hi tot 
l’any i per prendre la fresca a l’estiu a sota del til·ler 
o d’algun dels altres arbres. 

I amb les noves pistes de petanca, els membres 
del casal tindran la facilitat de no haver-se de despla-
çar fins a la zona verda del carrer Marroc, tot i que 
allà continuaran havent-hi les pistes “velles”.

També estan acabades les obres del camp de fut-
bol, amb els quatre vestidors, el bar, el despatx, el 
magatzem i la gespa artificial.

Esperem, per tant, que per fi els nostres equips de 
futbol podran gaudir d’unes instal·lacions d’alt nivell.
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ExposiCions a Can 
gruart
Jordi Baus

Del 9 de novembre al 30 de novembre, el Centre 
Cultural Can Gruart ha acollit una exposició d’Al-
fons Plujà. L’artista ha presentat diverses escultures, 
entre les quals una d’anomenada Hello Tikky, que 
dóna nom a la mostra. Algunes peces de gran for-
mat s’han exposat a l’exterior.

Els mateixos dies l’artista local Rafel Planella ha 
exposat una sèrie de pintures que ha anomenat En 

Memòria de Tàpies, en record de l’artista barceloní 
traspassat fa poc.

Exposició La MonArquia a Can Gruart

La sala d’exposicions de Can Gruart ha acollit l’ex-
posició La MonArquia, integrada per obra pictòri-
ca, de collage, escultòrica i de vídeo dels artistes Irma 
Julià, Marta Alemany, Olga Taravilla, Susana Shala-
bi, Lluïsa J. Duch, Quim Melian, Jordi Corominas, 
Marc Bernatallada i Manel Bielsa. 

Perdidos en el d’Espacio neix l’any 2005 com a res-
posta a la necessitat vital de mostrar les obres de 
cinc alumnes de l’escola d’art La Mercè de Girona. 
En aquesta escola es fan unes reunions periòdiques 
on entre tots els alumnes decideixen unes línies, a 
partir de les qujals cada artista té la llibertat de fer 
les seves obres personals. El treball resultant ha do-
nat lloc a l’exposició La MonArquia que s’ha pogut 
veure a Can Gruart.

L’acte d’inauguració va ser acompanyat amb la 
música de Manel Lets Casadevall. 
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causa d’un problema elèctric. Afecta persones de 
totes les edats i sexes, i és imprevisible. L’única ma-
nera de salvar qui la pateix és intervenint amb un 
desfibril·lador. 

Dipsalut ha impulsat el programa “Girona, ter-
ritori cardioprotegit” per abastir tota la província 
d’una xarxa de desfibril·ladors automàtics, d’accés 
lliure. L’objectiu és poder intervenir ràpidament en 
el cas que una persona tingui una aturada cardíaca. 
Amb aquesta iniciativa s’aspira a reduir entre un 25 
i un 30% la mortalitat per causa de la mort sobtada. 

Properament es farà una sessió de divulgació a 
la població sobre el funcionament del DEA, en què 
s’explicarà als veïns i veïnes de Vilablareix què és 
un desfibril·lador, on el podem trobar, quan i com 
utilitzar-lo, etc.

VilablarEix, 
tErritori 
CardioprotEgit 
s’han instal·lat dos dEfibril·ladors al municipi

Eva Agulló 

El dijous 15 de novembre es van instal·lar a Vi-
lablareix dos desfibril·ladors externs automàtics 
(DEA), un sota el porxo de Can Ballí i l’altre, a 
l’entrada del nou edifici del casal d’avis, ludoteca 
i biblioteca. 

El DEA és un aparell que emet un impuls conti-
nuat al cor per tal de possibilitar que torni a bate-
gar a un ritme normal i pugui bombar la sang. Els 
desfibril·ladors automàtics analitzen el ritme car-
díac de la víctima i, tots sols, determinen si és con-
venient emetre una descàrrega elèctrica per poder 
recuperar el ritme normal del cor per tal que torni 
a bombar la sang. No fan mai la descàrrega si no és 
necessària, i per tant no hi ha possibilitat d’error. 

Els desfibril·ladors són l’única manera efectiva 
d’intervenir en cas de mort sobtada cardíaca, és a 
dir, després que el cor –per un problema elèctric− 
deixi de bategar a un ritme normal i no sigui capaç 
de bombar la sang. 

Els desfibril·ladors instal·lats a Vilablareix són 
fixos, protegits per una caixa situada dins una co-
lumna. Aquesta columna està connectada al Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM), que rep una alerta 
en el mateix moment en què algú agafa un desfibril-
lador. Així pot enviar ràpidament una ambulància al 
lloc dels fets. També avisen el proveïdor del servei 
per tal que pugui substituir ràpidament el DEA. 

A Catalunya, cada any perden la vida entre 
3.000 i 4.000 persones per mort sobtada cardíaca, 
és a dir, després que el cor deixi de bombar sang a 



1 2

a c t u a l i t a ta c t u a l i t a t

rEunió dEl sECrEtariat 
dE l’anC a VilablarEix
Jordi Pagès

El dia 20 d’octubre de 2012 serà una data recordada 
a la petita història de Vilablareix per què va tenir 
lloc a Can Gruart la reunió del Secretariat de l’As-
semblea Nacional Catalana. 

A partir de quarts de deu van començar a arribar 
d’arreu de Catalunya els membres que formen part 
del Secretariat, encarregat de l’organització logísti-
ca i política de l’ANC. A les deu, abans de començar 
a tractar els punts de l’ordre del dia, Ari Casellas, 
coordinador de Vilablareix per la Independència, 
va donar la benvinguda als assistents i seguidament 
ho va fer Carme Renedo, coordinadora de Gironès 
per la Independència. L’alcalde, David Mascort, va 
cloure les benvingudes encoratjant l’ANC a seguir 
treballant per aconseguir l’objectiu comú: la inde-
pendència de Catalunya.

A continuació es va iniciar el tractament i debat 
dels temes de l’ordre del dia, fins a les dues del mig-
dia, quan es va aturar la reunió per anar a dinar. 

Abans de continuar la sessió a la tarda, l’ANC va re-
tre un petit homenatge al diari El Punt-Avui per la 
tasca que està fent en favor de la independència. La 
presidenta de l’ANC, Carme Forcadell, va lliurar al 
director del diari, Xavier Xirgo, un cartell de l’11 de 
Setembre, dedicat especialment.

La jornada del Secretariat va finalitzar al voltant 
de les set del vespre, després d’haver acordat aquells 
temes que immediatament es van comunicar a totes 
les assemblees territorials i sectorials del país.

Tal com va dir la presidenta, Carme Forcadell, 
agraint l’acollida que els va donar Vilablareix, el fet 
que l’ANC fes aquesta reunió a casa nostra també es 
tracta d’un reconeixement a un poble decantat, des 
de fa molt temps, cap a la llibertat i la independèn-
cia de Catalunya.
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rEsultat dE lEs ElECCions 
al parlamEnt dE Catalunya

25 de novembre de 2012

VILABLAREIX GIRONA

2012 2010 2012 2010

CiU 628 (40’9%) 579 (45’6%) 147.333 (42’9%) 131.932 (45’1)

ERC 390 (25’4%) 190 (15’00%) 60.864 (17’7%) 26.879 (9’2%)

PSC 114 (7’4%) 142 (11’2%) 34.534 (10’1%) 41.742 (14’3%)

PP 99 (6’5%) 75 (5’9%) 32.841 (9’6%) 25.248 (8’6%)

ICV-EUiA 89 (5’8%) 41 (3’2%) 20.285 (5’9%) 14.109 (4’8)

C’s 79 (5’1%) 34 (2’7%) 12.310 (3’6%) 4.954 (1’7%)

CUP 39 (2’5%) — 14.459 (4.2%) —

SI 19 (1,6%) 14 (12’3%) 5.963 (1’7%) 13.889 (4’8%)

Cens: 1.944

Participació: 1.550 (79’7%)
Abstenció: 394 (20’3%)
Vots en blanc: 21

Vots nuls: 16

CATALUNYA

2012 2010

CiU 1.103.985 (30’62%) 1.202.830 (38’4%)

ERC 493.054 (13’67%) 219.173 (7’00%)

PSC 521.294 (14’46%) 575.233 (18’4%)

PP 469.075 (13’01%) 387.066 (12’4%)

ICV-EUiA 357.256 (9’91%) 230.824 (7’4%)

C’s 273.814 (7’59%) 106.154 (3’4%)

CUP 125.507 (3.48%) —

Cens: 5.259.966

Participació: 3.656.408 (69’56%)
Abstenció: 1.598.876 (30’42%)
Vots en blanc: 52.886 (145%)
Vots nuls: 32.218 (0’71%)

ESCONS

CiU 50

ERC 21

PSC 20

PP 19

ICV-EUiA 13

C’s 9

CUP 3
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Projecte Feina en Xarxa 

millora dEls sErVEis 
dE l’ajuntamEnt 
tant a lEs pErsonEs 
quE busquEn FEina Com 
a lEs EmprEsEs

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Vilablareix ha fet un nou pas i recentment s’ha ad-
herit al conveni subscrit entre el Departament d’Em-
presa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona en matèria d’intermediació i 
orientació laborals. 

Aquest acord permetrà utilitzar dues eines del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) molt po-
tents, Galileu i Feina Activa, que contribuiran a 
millorar el suport i l’acompanyament en el procés 
de buscar feina, i en la gestió de les ofertes de tre-
ball per part de les empreses.

En matèria d’orientació laboral, el programa Ga-
lileu té l’objectiu de registrar i fer el seguiment de 
les diferents fases del procés d’orientació dintre de 
l’atenció individualitzada a l’usuari del servei d’ocu-
pació del municipi. 

D’altra banda, el servei local d’ocupació de Vi-
lablareix també podrà utilitzar el portal públic Fei-
na Activa, que permetrà accedir a una gran base de 
dades d’ofertes i demandes de treball; les empreses 
disposaran de suport tècnic gratuït que els ajudarà a 
gestionar i cercar els candidats que s’adaptin millor 
a les seves demandes. Des del Club de la Feina es po-
dran prestar serveis tant a les persones que busquen 
feina, com a les empreses que busquen treballadors.

Aquest projecte rep el nom de “Feina en Xarxa”, 
i si us interessa tenir-ne més informació, adreceu-vos 
a promoeco@vilablareix.cat.
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ordEnanCEs FisCals
David Mascort i Subiranas
Àrea d’Hisenda

El 13 de novembre el Ple de la Corporació va apro-
var la proposta de modificació de les ordenances 
fiscals per a l’any vinent. Aquesta proposta intenta 
mantenir, en la mesura del possible, els impostos 
que paguem els veïns de Vilablareix en el mateix 
nivell que aquest any 2012. 

Tot i que aquest setembre passat el Govern de l’Es-
tat espanyol va decidir, com tothom ja sap, augmentar 
l’IVA de tots els productes i que aquesta puja significa, 
per tant, un cost addicional més per a l’Ajuntament, 
l’equip de govern, coneixedor de la situació econòmi-
ca que travessa el país i també les famílies del nostre 
municipi, ha intentat que la càrrega fiscal no augmen-
ti al nostre poble. Així, l’únic impost que augmentarà 
serà el de vehicles, que ho farà en l’IPC. Pel que fa a 
l’IBI, després de l’augment de tipus imposat pel go-
vern de Mariano Rajoy l’any passat i que és extensiu 
a aquest any i sabent que el nostre rebut s’apuja cada 
any (aquest 2013 serà el darrer) per la revisió cadas-
tral feta el 2003, hem decidit reduir el tipus del 0,66 al 
0,65 per fer més lleu aquesta càrrega. 

Pel que fa a les taxes, només s’incrementarà la 
de recollida d’escombraries, també en l’IPC previst.

a c t u a l i t a t

FEsta dE sant mEnna

El dissabte 10 de novembre el pavelló municipal es 
va omplir de famílies atretes per la proposta d’un 
bon ventall de jocs tradicionals. Durant dues hores 
els més grans van recordar vells jocs que per als pe-
tits eren una novetat.

Mentrestant s’anaven torrant les castanyes, que 
van venir molt de gust a la majoria del públic, un 
cop acabats els jocs.

El diumenge, a l’església parroquial es va cele-
brar l’ofici solemne en honor a Sant Menna, acom-
panyat per la música de la Cobla Cervianenca, que 
a continuació va tocar, com és tradicional, les tres 
sardanes al padró. Per acabar, els assistents van fer-la 
petar al voltant d’un aperitiu.
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siguEm CíViCs 
VilablarEix, un Espai nEt i dE conViVència 

La decisió d’incorporar un animal a la llar ha d’anar 
precedida d’una reflexió seriosa.

Cal tenir en compte que per a molts animals, la casa 
del seu amo és tot el seu món. Això vol dir que cal res-
pectar els seus hàbits i costums, netejar amb cura els 
seus habitacles i seguir els controls sanitaris pertinents.

Hem de procurar-li l’espai que necessita, pro-
porcional a la seva mida.

Evitar que pugui escapar-se de casa, vigilar que 
no molesti els vianants que hi passen pel davant i 
evitar que bordi o udoli, sobretot de nit.

Recordeu que és obligatori posar-los un xip d’iden-
tificació i censar-los al cens d’animals de Vilablareix.

Sempre que el passegem l’hem de dur lligat i, 
segons de quina raça sigui, pot haver de dur morrió.

Vigilar que no entri en zones destinades a jocs o 
activitats infantils.

Evitar que begui directament de les fonts públiques.
Recollir els excrements. La presència de fems de 

gos al carrer causa nombrosos problemes higiènics.
Educar el nostre gos, ensenyar-lo a conviure amb 

nosaltres, és una tasca engrescadora que hem de 
començar com més aviat millor. L’educació que li 
proporcionem condicionarà la seva relació amb les 
persones i, si és positiva, incrementarà les nombro-
ses satisfaccions que dóna la seva companyia.

Tenir el gos educat permetrà una convivència res-
pectuosa amb els drets de tothom i convertirà els ani-
mals domèstics en uns “ciutadans” estimats per tothom.

Per altra banda, us fem saber que aquest Ajunta-
ment ha detectat, en algunes zones del municipi, focus 
de gats incontrolats que són alimentats a la via pública. 

Recordem que aquesta pràctica està prohibida 
d’acord amb l’article 21 de l’Ordenança Municipal 
de Control i Tinença d’Animals de Companyia del 
municipi. 

GRÀCIES, entre tots és més fàcil

Sí que es produirà un canvi important en la taxa 
d’aigua. Fins ara, tots els rebuts pagaven un mínim de 
6 m3/mes encara que consumissin una quantitat d’ai-
gua inferior. Per incentivar l’estalvi d’aigua, a partir de 
l’any vinent no hi haurà aquest mínim, i només paga-
rem per l’aigua consumida. Per dur a terme aquest 
canvi hem proposat mantenir el preu del m3 de cada 
tram i no augmentar-lo i introduir el cobrament d’una 
quota fixa per habitatge de 0,85 €/mes. Això farà que 
el rebut no només no augmenti (perquè no augmen-
tem el preu de l’aigua) sinó que, en alguns casos, els 
de menys consum, fins i tot pugui disminuir.

Finalment, i pel que fa als preus dels serveis que 
oferim des de l’Ajuntament (preus públics) continu-
em en la línia d’aquest equip de govern d’anar ade-
quant els preus del servei al que paguen els usuaris 
que els utilitzen. Aquesta és una política que creiem 
més justa que no pas altres que prefereixen cobrar el 
màxim per impostos com ara l’IBI –que el paguen tots 
els veïns i veïnes– i molt poc pels serveis que utilitzen 
uns quants. Així, el servei de ludoteca (que té un dèfi-
cit aquest any de 60.000 €) incrementarà el preu l’any 
vinent en un 10% i el servei de la piscina municipal 
(que aquest any té unes pèrdues de 20.000 €) reduirà 
el descompte que reben els empadronats en un 2,5%, 
és a dir, la subvenció passarà del 75% al 72,5%.

És evident que el nostre desig seria no haver 
d’incrementar ni un euro cap de totes aquestes par-
tides, però ben segur que tots i totes enteneu que 

tots els serveis que hem d’oferir i els 
que oferim voluntàriament des de 

l’Ajuntament i que ens donen la 
qualitat de vida que tenim valen 

diners, i que és entre tots i to-
tes de forma solidària que els 
hem d’assumir.

Per acabar, em poso a 
la vostra disposició per a 

qualsevol dubte, con-
sulta o qüestió que 
tingueu a bé fer-me 
i que intentaré resol-
dre en el moment i 

forma adequats.
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inFànCia a l’andalusia dEls 
anys 30
Remedios Robledo Cascos va 
néixer a Antequera, una pobla-
ció relativament pròspera a prop 
de Màlaga, el 30 de setembre de 
1931. El seu marit, Antonio Ro-
bledo Cascos, havia nascut en un 
poblet anomenat el Valle de Ab-
dalajís, el 5 d’abril de 1930.

La família de la Remedios vi-
via en un cortijo; eren sis germa-
nes i un germà, però el pare va 
caure malalt, i es van haver de 
vendre la casa; llavors van anar 
al Valle de Abdalajís, el poble de 
l’Antonio, on es van dedicar a ela-
borar una mena de barrets que 
anomenaven pleitas, “los hacíamos 

con los cogollos de las palmas, que pri-

mero secábamos”1). 
L’Antonio era el petit de qua-

tre germans, va néixer força més 
tard que els altres. El seu pare 
era manigero, una mena d’encar-

Remedios 
Robledo

i

Antonio 
Rubio

regat o capataç en un cortijo. Els 
records que té d’aquella època 
al poble són de pobresa «era el 

pueblo de más miseria», diu. Anaven 
a peu a tot arreu, només hi pas-
sava un cotxe de línia que feia el 
recorregut Màlaga-Antequera, i 
quan tenien diners, es compra-
ven xurros. 

Cap dels dos va anar a l’esco-
la, ni poc ni molt; senzillament, 
no n’hi havia. 

Al Valle es van conèixer, per 
les festes hi havia ball i es canta-
ven chirigotas (l’Antonio cantusse-
ja), i es van casar amb poc més de 
vint anys a l’església del poble. La 
núvia portava un vestit “normal”, 
curt, de color clar, que després va 
aprofitar per a altres ocasions, i 
van fer un àpat a casa amb la famí-
lia. De viatge de nuvis, res de res. 

El ViatgE, una aVEntura dE 
pEl·líCula

Van venir cap a Girona quan 
feia poc que eren casats, amb un 
nadó de dies als braços, el seu 
únic fill Antonio. De Màlaga a 
Barcelona van fer una travessia 
de quinze dies en un vaixell de 
càrrega que portava planxes de 
ferro. Dormien a coberta, al cos-
tat de la sirena, i els van robar 
una bossa de menjar (pa, pernil, 
formatge...) que portaven amb 
l’equipatge. L’Antonio va parlar 
amb el capità, que va esbrinar 
qui n’era el culpable i en el pro-
per port que van parar, ja l’espe-
rava la Guardia Civil. A ell i a la 
seva dona a partir de llavors els 

L’antonio i La remedioS Són doS maLagenyS que van venir pràcticament acabatS de 

caSar, fugint de La miSèria de La Seva terra nataL. La Seva éS una hiStòria de LLuita 

per tirar endavant, d’enyorança i d’integració, de jornaLS i horeS de feina per anar 

guanyant-Se a poLS, de mica en mica, La proSperitat de què avui poden gaudir; éS La 

hiStòria de moLtS andaLuSoS que van venir a cataLunya amb LeS primereS fornadeS 

d’immigració. i com eLS SeuS compatrioteS, tot i LeS fuetadeS de La vida conServen 

eLS uLLS SomrientS i una gràcia única per expLicar LeS coSeS.

r e c o r d S  d e 
v i l a b l a r e i x

Text: Alba Fraser
Fotos: Teia Sureda

1. Les pleitas són un tipus de trenat fet normalment amb espart, i amb el qual es fan barrets, cabassos, etc.
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hores (a 50 cèntims, de pesseta!, 
l’hora) i se’n va anar a treballar a 
la Grober, on guanyava 90 pesse-
tes cada la setmana. Ell guanyava 
una setmanada de 150 pessetes, 
amb en Cipriano Canals. Des-
prés va treballar a Aguasbar, i fi-
nalment, amb en Planella. 

El van portar a Pedret i li van 
dir que fes una mena de cisterna 
(“¡a pico y pala!”), i que l’agafa-
rien “sólo unos díillas”, però de 
seguida el van cridar per asse-
gurar-lo i se’l van quedar. La 
primera obra que va fer va ser 
Cafès Cornellà, i també recorda 
la construcció d’un pont a La Ce-
llera. Amb els germans Planella 
ens explica que va guanyar-se bé 
la vida –això sí, fent jornals de 
deu, onze i dotze hores. Allà es 
va jubilar, i els està agraït: “Se por-

taron bien conmigo”.

van donar menjar: el ranxo dels 
mariners. La Remedios recorda 
que donava el pit en el vaixell en 
què van fer la travessia, i que li 
donaven un got de llet perquè es 
refés i pogués alletar l’infant en 
condicions.

obrir-sE Camí En una noVa tErra 
Van venir cap a Girona perquè 
els pares de la Remedios ja havi-
en vingut abans; de fet, ella tenia 
tota la família a Girona. Un cop 
aquí, es van instal·lar a la rambla 
de José Antonio (actual rambla 
de Verdaguer), amb els pares 
d’ella. L’Antonio es va col·locar 
en la construcció i la Remedios 
feia hores netejant a les cases, 
“no había lavadoras, lo que había 

era mucha faena pa’hacer”. 
Però al cap d’una temporada, 

ella es va cansar de treballar per El matrimoni, a finals dels anys Seixanta

La parella en un casament

L’Antonio, a la dreta, 
quan feia la mili a Osca

El dia de la Comunió del seu fill, amb el seu pare, una germana i una neboda
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Després van viure en una ha-
bitació llogada, darrera el cine 
Modern, on cuinaven amb un fo-
gonet de carbó. En Planella els va 
anar a veure un dia i no se’n sabia 
avenir que no tinguessin ni men-
jador... ni bany per a ells sols: eren 
quatre famílies compartint-lo. 
Més tard van anar a viure en un 
pis gran, dividit en dos pisos, on 
tenien una veïna, la Sra. Tarragó, 
que tenia la perruqueria de sota 
el dentista Pere Siqués, i que li es-
tava molt agraïda perquè no tenia 
safareig i la Remedios l’ajudava 
molt a rentar roba, i l’Antonio ha-
via pintat l’escala... Quan van anar 
a viure a Sant Narcís, més tard, la 
Sra. Tarragó la va anar a veure un 
dia, i li va dir a la nova veïna de la 
Remedios: “El pis m’agrada molt, 
però no et perdonaré mai que 
m’hagis pres la veïna”.

l’Etapa dE VilablarEix

Ara fa trenta-dos o trenta-tres 
anys que van venir a viure al nos-
tre poble, després de deu anys 
de fer-se una casa en un terreny 
que van comprar a 25 pessetes el 
pam a en Pujades, “¡a tocateja, yo 

no quiero deudas!”. L’Antonio ve-
nia per aquests verals amb uns 
amics de cacera, i sempre li havia 
agradat la zona.

A l’estiu anaven algun diu-
menge a la platja, a s’Agaró, amb 
el tren de Sant Feliu. De vacances 
algunes vegades també han anat 
al seu poble, al Valle, tot i que no 
els hi queda gaire família, allà, 
només algun nebot. “Allí ahora 

viven mejor que nosotros –reflexio-
nen–; trabajan por la mañana y, por 

la tarde, libre. Antequera es rico, hay 

buenos hoteles...”. 

tEmps dE dEsCansar

Quan es van jubilar, van voltar 
molt: Cuba, Turquia, Grècia, 
França, Amsterdam, les Canàres, 
les Balears... fins i tot van fer un 
creuer. L’Antonio quan treballa-
va no feia vacances, i estalviaven. 
Ella sí, perquè tancaven un mes 
la fàbrica.

Ara la Remedios fa punt de 
creu. Té la casa plena d’obres 
d’aquesta labor emmarcades, 
testimonis de centenars d’hores 
de feina, i això que s’hi va afici-
onar tota sola. Ell s’ha de cuidar, 
perquè té un sol ronyó: “Le ope-
ró el Dr. Pasqual, y estuvo nueve 
meses en la residencia 2”.

Tenen dos néts, de 29 i 32 
anys, fills del seu fill Antonio, 
que va morir malauramdament 
fa uns anys, i un tercer nét, que 
també es va morir amb 36 anys.

Fotografies: Teia Sureda

2. La Residencia Álvarez de Castro és l’actual Hospital Josep Trueta.

Viatge a Lanzarote
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e S p o r t S Bàsquet

el cb vilablareix, 
a ple rendiment per 
nadal

Quan s’acosten les festes de Nadal el CB Vila-

blareix es troba en un moment de doble activi-

tat: esportiva i social. D’una banda, les lligues 

de les nostres diferents categories ja han arren-

cat... i això, amb 10 equips, vol dir molta feina; 

d’altra banda, per aquestes festes organitzem el 

Campus de Nadal (us hi podeu inscriure a tra-

vés dels sistemes de contacte de més avall) i la 

tradicional Quina de Nadal.

Pel que fa al Campus de Nadal, creiem 

que és una bona manera que la mainada gau-

deixi els matins de les vacances de Nadal inici-

ant-se o tecnificant-se en el món de la cistella. El 

campus es fa de 9 a 1 al pavelló de Vilablareix. 

Pel que fa a la Quina (26 de desembre, 1 

i 6 de gener), l’any passat vam iniciar un nou 

concepte de Quina, més clàssic, amb regals de 

tota mena... i aquest sistema va tenir molt bona 

acollida. Enguany hi insistirem, tornant-la a or-

ganitzar al pavelló... i amb climatització.

Però més enllà d’actes clàssics de la nos-

tra entitat, el Club Bàsquet Vilablareix va pre-

sentar tots els seus equips a finals d’octubre. La 

presentació d’1x1 dels prop de 120 jugadors i 

dels 10 equips va ser molt bonica; omplien les 

grades del pavelló. Us en mostrem una foto, on 

es pot apreciar que els colors groc i blau del po-

ble van inundar la pista central.

En definitiva, ens trobem en plena tem-

porada, però més enllà dels partits, el club té 

molta vida, com demostren els actes paral·lels 

que estem celebrant des de fa temps, així com 

d’altres que ara estem preparant.

+ INFO

www.cbvilablareix.cat

Grup CB Vilablareix del Facebook

Coordinadors del club:

660 174 766 Dani Bartomeu

610 213 560 Dani Arteaga

Coordinació del Campus: 639 182 473
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e S p o r t S Gimnàstica 
rítmica

Club Rítmica Vilablareix

a punt per al 
feStival de nadal

Aquesta temporada al Club Rítmica Vilablareix 

estem molt contents perquè són moltes les gim-

nastes que han decidit practicar aquest esport 

amb nosaltres. Enguany, el Club compta amb 64 

gimnastes disposades a aprendre molt, gaudir 

de les activitats i conèixer noves companyes. 

A les fotografies podreu conèixer totes i 

cadascuna de les nenes que aquest any confor-

men el nostre Club. 

Totes elles aprofiten l’avinentesa per con-

vidar-vos el proper dissabte 22 de desembre a 

les 11 del matí al festival de Nadal que es ce-

lebrarà al pavelló municipal de Vilablareix, on 

us regalaran una estona de diversió veient els 

muntatges que us han preparat per a l’ocasió.

Us hi esperem a tots!
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un gran ventall 
d’equipS

El FC Vilablareix engloba diverses categories, des 

d’Escoleta a Infantil, i són justament aquestes 

dues les noves incorporacions al club. La compo-

sició de tots els equips per a aquesta temporada 

fa un total de 89 jugadors, que es divideixen en:

–   Tres equips que participen en la lliga de 

la Federació Catalana de Futbol: l’Infan-

til, l’Aleví A i l’Aleví B.

–  Cinc equips que participen en la lliga del 

Consell Esportiu del Gironès: els Ben-

jamins 2003 i 2004, els Prebenjamins 

2005 i 2006 i els més menuts, l’Escoleta 

2007-2008.

El FC Vilablareix forma els seus jugadors 

amb un gran equip tècnic compost per 24 per-

sones, entre entrenadors, ajudants i delegats. El 

coordinador, Agustín Martínez, gestiona la tasca 

dels entrenadors, elabora el calendari esportiu 

i compagina les activitats esportives, tornejos... 

a més de ser el lligam amb les famílies a través 

Futbol

Carles Buisac i Mas

dels entrenadors o delegats, per a qualsevol in-

cidència que pugui sorgir. Si esteu interessats a 

inscriu-re el vostre fill/a al club, us podeu adre-

çar a: fcvilablareix@hotmail.com.

A continuació presentem tots els nostres 

equips i agraïm als patrocinadors l’interès per un 

club jove i amb molta il·lusió que de mica en mica 

comença a fer-se sentir.... VILA... VILA... BLAREIX!!!
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PREBENJAMÍ 2005: David 
Armijo, Joan Aymerich, Aleix 
Baig, Marc Blanco, Nil Coma, 
Marc Riera, Éric Sánchez, 
Àlex Solà, Albert Tenorio. 
Entrenador: Ferran Romagós. 
Delegat: Jordi Riera. 
Patrocina: Can Falgàs

3�

BENJAMÍ 2004: Martí 
Angelats, Iván Caballero, 
Denís Cano, Marc Corominas, 
Pol Feliu, Pau García, Nora 
Massip, Sergi Roura, Martí 
Salvador, Arnau Segura, Óscar 
Serrano. Entrenador: Juanjo 
Ciriero. 2n entrenador: Érik 
Caballero. Delegat: Luis Cano. 
Patrocina: Construccions 
Quart SA

4

 JUGADORS INFANTIL: 
Ferran Caballero, Érik 

Caballero, Gabriel Díaz, 
Marc Diudé, Arnau Ferrer, 

Arnau Garcia, Miguel Angel 
Fernández, David Heredia, 

David Martínez, Eduard 
Muñoz, Carlos Borja Rovira, 

Mahamadou Sawaneh, 
Xavier Vega, Daniel Piñeros. 
Entrenador: Jordi Moreso. 

Delegat: Toni Heredia.
Patrocina: Serveisweb

4

 JUGADORS ALEVÍ A: 
Gerard Alonso, Aniol Avilés, 
Cristian Baena, Dani Baena, 

Jordi Casas, Joel Casas, 
Pol García, Robert Gou, 

Sergi Manrique, Xavier Pere 
Fernández, Brian Serrano, 

Francesc Soler. Entrenador: 
Antonio Albarrán. 2n 

entrenador: Kiko Martínez. 
Delegat: Xevi Pere. 

Patrocina: Grup Siglhogar

4

 JUGADORS BENJAMÍ 2003: 
Jon Alonso, Joaquim Carbonés, 

Martí Cuyàs, Marc Felip, 
Àlex Heredia, Joel Marcos, 

Arnau Morales, Ferran Pilsa, 
Carlos Roca, Marc Romagós, 
Àngel Sayols. Entrenadora: 
Lídia Berga. 2n entrenador: 
David Cuyàs. Delegat: Raul 

Marcos. Patrocina: ENSECK 
Solucions Constructives
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e S p o r t S Tennis  
taula

Manel Segura

Tres jugadors classificats per al Torneig 
Estatal de Valladolid

Durant els primers dies de novembre, aprofitant 

el pont de Tots Sants, es va disputar a Bàscara el 

Torneig Zonal classificatori per al Torneig Estatal, 

en què participen els millors jugadors de Navarra, 

l’Aragó, el País Valencià, les Balears i Catalunya.

Del CTT Vilablareix hi van participar 8 ju-

gadors: Eloi Llorente (aleví), Guillem Quesada 

i Pol Esteve (infantils), Albert Romero, Sergi Ba-

llesteros, David Perea i Aleix Llorente (juvenils) i 

Guillem Soy (sub 23). Cal destacar que el nostre 

jugador Martí Pèlachs (benjamí) ja està classificat 

directament per al torneig de Valladolid perquè és 

el millor jugador benjamí en el rànquing català.

De totes les categories cal destacar l’excel-

lent actuació de Guillem Quesada i Albert Ro-

mero. Tots dos van superar la fase de grups 

amb un excel·lent joc i van arribar fins al final 

de les eliminatòries. En Guillem va aconseguir 

la 8a posició, que és l’última que dóna accés 

directe al Torneig Estatal i l’Albert va acabar en 

una molt meritòria 9a posició, que també el 

classifica virtualment. 

De la resta de participants cal destacar 

que la majoria debutaven en aquesta competi-

ció i, tot i els nervis inicials totalment compren-

sibles, van jugar a un bon nivell. Ara la següent 

cita d’aquesta competició serà el cap de setma-

na del 2 i 3 de febrer a Valladolid.

Eloi Llorente, campió aleví de l’Open 
Girona Fase I 

El nostre club va tenir una nombrosa presència 

en el I Open Girona de la temporada, sobretot 

de la nova fornada de jugadors. Hi 

participaven més de 100 jugadors 

de tots els clubs gironins. 

Fins a 12 jugadors novells a les categories 

d’alevins i infantils van disputar la fase de grups 

amb sort diversa. No cal dir que per a ells va ser 

una bona experiència i que cal seguir treballant en 

els entrenaments per continuar apujant el nivell.

De la competició cal destacar que Martí 

Pèlachs, jugador benjamí, va arribar a quarts de 

final en la categoria juvenil i va ser eliminat per 

un ajustat 3-2 pel jugador que va guanyar la ca-

tegoria, Sergi Artacho.

En alevins, Eloi Llorente va anar clara-

ment de menys a més i al final es va proclamar 

brillantment campió, ja que va derrotar a la final 

el jugador del CER L’Escala Norbert Tauler per 

3-2, en un partit molt emocionant i disputat.

Torneig solidari per la Marató de TV3

Un any més, el CTT Vilablareix organitza el dia 16 

de desembre el torneig solidari “Ping Pong per 

la Marató de TV3”. No cal dir que està obert a tot-

hom (petits i grans) independentment del nivell. 

Hi haurà un torneig de ping-pong i un de mini 

ping-pong. La col·laboració per la Marató serà de 

6 € per jugar el torneig o 10 € si es vol tenir una 

samarreta solidària. Us hi esperem a tots!

Per a més informació podeu visitar www.

cttvilablareix.cat i seguir-nos a través del twitter 

@cttvilablareix amb l’etiqueta #cttvilablareix

e s p o r t s



La llar d’infants

mireu, mireu!
Ja tornem a tenir aquí la tardor… l’estació que 

tant ens agrada, ja que al seu pas deixa uns 

paisatges d’allò més bonics. Tot es tenyeix de 

colors marrons, vermells, taronges, grocs…; els 

camins plens de fulles per poder trepitjar i un 

munt de coses molt divertides per fer. 

Així, doncs, des de la llar d’infants us vo-

lem mostrar algunes de les coses que ens agra-

den més. Enguany amb l’arribada d’aquesta es-

tació hem fet un munt d’experimentacions, com 

ara tastar pomes al forn, fer crispetes com si fós-

sim a les Fires, experimentar amb moniato, etc. 

Però aquí no s’acaba pas tot; ara ve el més 

interessant: un matí com qualsevol altre vam 

rebre una inesperada visita a la llar d’infants; 

va venir a visitar-nos una velleta molt especi-

al, duia un davantal, un cistell ple de castanyes 

ben agafat al braç i un mocador vell al cap… 

encara no sabeu de qui parlem? Esclar 

que sí, de la Maria Castanyera!

Ens va explicar un conte 

molt bonic; tot seguit vam can-

tar-li la seva cançó perquè esti-

gués ben contenta. I sense 

pensar-ho ni un moment, 

vam sortir tots al pati per 

veure com aquella sim-

pàtica velleta ens pre-

parava unes boníssi-

mes castanyes! 
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L’escola

l l a r  d ’ i n f a n t s

caStanyada  
amb leS famílieS

Aquest any vam celebrar la festa de la castanya-

da juntament amb els pares i mares d’alumnes. 

L’AMPA va organitzar una roda de sis jocs per 

als alumnes de primària: curses de sacs, cur-

ses d’equilibri amb culleres i castanyes, arren-

car cebes, estirar la corda, el joc del mocador i 

menjar-se una poma sense mans. Els nens i ne-

nes s’ho van passar molt bé amb aquests jocs, 

que es van haver de fer a la pista del pavelló a 

causa de la pluja.

Mentre els grans jugaven, els petits de 

l’escola van veure una representació teatral del 

conte de la Castanyera i van anar a mirar com 

els pares torraven les castanyes. Vam acomiadar 

conjuntament els jocs i el conte amb el ball de 

la Castanyera. Seguidament, vam anar a l’entra-

da del pavelló a menjar les castanyes. Mmm... 

que bones! Que bé que ens ho vam passar!



guanyadorS/eS del concurS de nadaleS 2012

Cicle Inicial

1r  AROA RIZOS TORRES 

NEU

2n MARC RIERA CARRASCAL

DRAC DE FOC

3r  AIDA AYATS PERACAULA 

BARBIE

Cicle Mitjà

1r  OLIVIA PUIG CARRERAS

PETXINA

2n IMMA COROMINAS SOTERAS 

INDEPENDENT

3r  MARINA GARCÍA MÍNGUEZ 

RUDOLF

Cicle Superior

1r  GERARD ALONSO MORENO 

COLISEU

2n JAUME NOGUÉ RAMIÓ 

RUDOLF

3r  PAULA SUCARRAT LINDE 

CAMPANA
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i n s t i t u t

L’institut

Alumnat i professorat de l’optativa  
“Horticultura ecològica”

a l’inStitut tenim 
un hort ecològic

Aquest és el tercer any que l’alumnat de 2n 

d’ESO de l’optativa d’horticultura ecològica 

cultiva un hort a l’INS Vilablareix. El sistema 

emprat és el de parades en crestall de Gaspar-

Caballero de Segòvia. Cada 4 alumnes s’encar-

reguen de cultivar un bancal diferent, i es de-

diquen al seguiment i cultiu d’unes famílies de 

verdures concretes.

En el bancal 1 cultivem la família de les 

solanàcies, però ara no és temps i el que fem 

és plantar les plantes que sobren dels altres 

bancals: enciams, faves, pèsols, cebes i cols. 

Però hauríem de plantar: tomàquets, patates, 

pebrots i albergínies.

En el bancal 2 hem plantat diferents tipus 

de cols i naps (de les famílies de les crucíferes 

i lleguminoses). Tenim instal·lat un sistema de 

reg amb mànegues perforades.

En el bancal 3 hi plantem cucurbitàcies, 

quenopodiàcies i compostes: enciams (verds, 

meravella, fulla de roure), espinacs i escaroles. 

Estem fent servir palla perquè la terra estigui 

humida i evitar el creixement de les males her-

bes de l’hort. També estem fent servir compost 

i intentem que altres éssers vius ens ajudin a 

prevenir les plagues.

Finalment, en el bancal 4, hi plantem les 

liliàcies i umbel·líferes: pastanagues, porros, ce-

bes, alls, fonolls i api. També ens ocupem del 

bancal rodó, en el qual plantarem alls i api. Ens 

encanta tenir l’hort bonic, i per això hi posarem 

un nan de jardí. 
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Mònica Garcia i Sònia Jorquera

La ludoteca

l a  l u d o t e c al a  l u d o t e c a
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l a  l u d o t e c a
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ja tenim ludoteca 
nova!
Ja fa una colla d’anys hi havia una ludoteca. Li 

van posar el nom de Les Orenetes perquè resul-

ta que al portal cada any les orenetes hi feien 

el niu. Venien molts nens i nenes del poble de 

Vilablareix per jugar compartint joguines i com-

panys de jocs... i en venien tants que, vet aquí 

que un dia, la ludoteca va quedar petita!

–  Què podem fer? –es preguntava l’Ajun-

tament.

–  Ja ho tenim! Construirem un edifici nou 

on hi cabrà una ludoteca nova, el casal 

de la gent gran i la biblioteca.

Doncs, dit i fet, s’hi van posar de seguida 

i ja tenim acabada la ludoteca nova! L’alcalde 

de la vila va convidar tota la gent del poble a la 

inauguració. Un dissabte al matí del mes d’oc-

tubre, per ser més exactes el dia 27, la ludoteca 

es va posar les millors gales i amb un bon som-

riure va obrir les portes i va rebre tothom.

Unes setmanes abans, a la Fira de la Tar-

dor, hi havia hagut una ludoteca mòbil: al pati 

de l’escola hi havia jocs gegants (dòmino, par-

xís, pescar peixos, mikado...), material per pin-

tar i pilotes per jugar.

I ara les educadores estem preparant 

moltes activitats per Nadal. 

Veniu! Us estem esperant!
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Curs nou, cursos nous
Coincidint amb el començament del curs esco-

lar també hem posat en marxa els nous cursos 

d’anglès, francès, pilates i dansa del ventre. Si us 

hi voleu apuntar, sapigueu que queden places!

L’esplai de Vilablareix comença a caminar! 
L’11 d’octubre vam convocar una trobada per tal 

de presentar la proposta a tothom que hi estigu-

és interessat. El resultat ha estat un grup de mo-

nitors i monitores a qui els va agradar la idea 

i ja la comencen a tirar endavant. Definir una 

bona proposta, fer-ne difusió, preparar activi-

tats... queda molta feina per fer i, sobretot, mol-

tes il·lusions i ganes de passar-ho bé... T’hi vols 

afegir? Vols que t’expliquem com funciona?

Comissió Jove de Vilablareix
La Comissió Jove de Vilablareix ja treballa en la 

proposta de noves activitats i han fet un parell 

de trobades que han servit per començar a defi-

nir algunes idees. 

Recordem que la Comissió Jove està 

oberta a tot el jovent del municipi amb ganes 

de fer coses al poble. Si teniu propostes i ganes 

d’implicar-vos, ja ho sabeu! 

Bus nit a Fires
Un any més, amb el Consell Comarcal i una 

bona colla d’ajuntaments es va organitzar el 

bus per anar a les Fires de Girona sense haver 

d’agafar el cotxe a les nits. Va circular els dies 

26, 27 i 31 d’octubre i 2 i 3 de novembre.
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Després del dinar es van sortejar pernils i 

altres obsequis. Al final de la vetllada s’havien 

recollit 1.058,10 euros, que es van entregar als 

representants de l’Associació al nostre poble, la 

Dolors i en Vicens.

Excursió a Terra Vinea i Narbona
El diumenge 18 de novembre es va organitzar una 

excursió per anar a visitar Terra Vinea, unes galeri-

es monumentals a vuitanta metres sota terra amb 

gran nombre de bótes de vi ben alineades, on es 

fa un espectacle de llum i so. La visita va acabar 

amb una degustació de vins de la regió. A la tar-

da vam fer una passejada per Narbona, on vàrem 

veure la catedral i els diferents canals.

Dinar d’inauguració del nou local del Casal
El diumenge 2 de desembre vam celebrar la nos-

tra inauguració particular del nou local del Casal 

amb un dinar, després que l’Ajuntament l’hagués 

inaugurat oficialment el 27 d’octubre. El dinar 

va consistir en una fideuà, picantó, postres i be-

gudes. Cal agrair als socis Josep Angelats i Pepi 

Nogué la seva col·laboració desinteressada.

Balls de saló amb més assistència
A partir del 13 d’octubre els balls de saló s’or-

ganitzen al nou local, amb la novetat que hi ha 

berenar per als que ho desitgen. Entre una cosa 

i l’altra, o pel que sigui, la participació ha aug-

mentat en relació amb la temporada passada i 

n’estem molt contents.

Dinar benèfic contra el càncer
El diumenge 21 d’octubre es va fer a la sala po-

livalent el dinar benèfic per recaptar diners per 

a la lluita contra el càncer. Una vegada més la 

família Angelats va ser qui va cuinar l’arròs com 

pocs ho saben fer. 
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Viatge a Tailàndia
Deu socis i sòcies vam compartir un viatge a 

Tailàndia del 10 al 23 d’octubre. A Bangkok và-

rem visitar els diferents temples i pagodes, vam 

fer un sopar en barca pel riu, vam navegar pels 

diferents canals i després ens vam desplaçar 

a Chiang Mai. Des d’allà vàrem anar al camp 

d’elefants, el Triangle d’Or, on es traficava amb 

l’opi, i a continuació a Chiang Rai, per acabar a 

la capital, Phuket, on vam visitar les diferents 

illes i platges paradisíaques. Una experiència 

fantàstica i un viatge inoblidable!

Cargolada popular
El diumenge 18 de novembre vàrem organit-

zar la ja tradicional cargolada. Els assistents van 

gaudir d’una bona estona assaborint els cargols 

fantàsticament cuinats per la Maria Engràcia, i 

de la bona harmonia entre els comensals.

L’Ateneu al Firatast
Per segon any consecutiu vàrem participar en la 

18a. edició de Firatast Girona, que va tenir lloc 

els dies 29 i 30 de novembre i 1 i 2 de desembre 

al Palau de Fires de Girona. El nostre estand va 

ser molt visitat i val a dir que les nostres es-

pecialitats van tenir molt d’èxit. A diferència de 

l‘any passat, no es van servir begudes.

Fotografia: Raül Rodríguez
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Jofre Sáez

S o l i d a r i t a t

la cara més solidària dE VilablarEix

mÉS de 50 
perSoneS 
donen Sang  
en treS horeS
L’Associació de Donants de Sang de Girona, de 

la mà del Banc de Sang, va organitzar el 9 d’oc-

tubre la darrera de les tres donacions anuals de 

Vilablareix i una vegada més, els veïnes i veïnes 

de Vilablareix han mostrat la seva cara més so-

lidària omplint els espais del Centre Cultural de 

Can Gruart per donar sang. 

La jornada, que s’organitza tres vegades 

a l’any, va aconseguir en aquesta ocasió una 

cinquantena llarga d’oferiments i cinquanta-

tres donacions entre les 6 i les 9 del vespre del 

dimarts 9 d’octubre. La xifra representa una de 

les participacions més destacades del municipi, 

només superada amb la jornada que es va orga-

nitzar arran dels atemptats a Madrid del 15-M.

“Jo ja no visc a Vilablareix, però com que 

m’envien la carta, vinc sempre que puc, perquè 

ho crec necessari”, ha comentat la Raquel. En 

aquest sentit també es manifestava una altre 

donant, que ha assegurat que li “agrada ajudar 

la gent que ho necessita”; “i a mi no em costa 

res donar-ne”, ha afegit. Hi ha hagut donants que 

s’han estrenat, que han donat sang per primera 

vegada, després que se’ls convidés a fer-ho per 

haver complert 18 anys aquest any.

Aquest augment significatiu de donaci-

ons ens il·lusiona i ens esperona a continuar 

treballant per animar-vos a convertir la donació 

en un fet habitual i a convèncer futurs donants 

perquè ho provin. 

Des de la delegació de l’Associació de Do-

nants de Sang a Vilablareix, moltes gràcies a tots!.
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balanç de final 
d’any

Acabem el 2012 i fem un petit balanç de la nos-

tra trajectòria. Ràdio Vilablareix ha aconseguit 

donar a conèixer el nostre municipi a través de 

la difusió que fem de la cultura del nostre país. 

El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) ens 

felicita per ser una de les poques ràdios públi-

ques que ha entès perfectament què és fer un 

servei al país.

També, al mes de juny, la nostra emissora 

va ser guardonada per l’Ateneu d’Acció Cultural 

(ADAC) amb el premi Entitat 2012, per la defen-

sa de la llengua i de la cultura catalanes. Altres 

guardonats varen ser la periodista Mònica Terri-

bas i el cantautor Cesk Freixas.

Ràdio Vilablareix (107.5 FM) continua fidel 

als seus dos objectius principals: ser la veu del 

municipi i continuar creixent, a nivell nacional, 

fent ressò de l’espai català: teatre, literatura, 

economia, política, i sobretot música, molta 

música, i sempre en català, que és el nostre fet 

diferencial d’èxit. 

A més de la programació habitual (Micro 

de Nit, el Dilluns Esportiu, càpsules de servei, 

agenda, entrevistes...), aquest darrer trimestre 

tenim dues novetats destacades: Actualitat Mu-

nicipal i Hem de Parlar.

Actualitat Municipal és un programa de-

dicat exclusivament a la participació política de 

Vilablareix. S’emet cada dijous en directe, de 

les 8 del vespre fins a dos quarts de 9, i en di-

ferit, també el divendres, de les 10 a dos quarts 

d’11 del matí. Pretenem així que pugueu conèi-

xer més detingudament els onze regidors que 

treballen pel nostre municipi i quina feina fan.

Hem de Parlar és el nou programa musi-

cal que emet Ràdio Vilablareix. El podeu escol-

tar cada divendres de les 7 a les 8 del vespre. 

Ens acompanyen en directe diferents grups que 

canten en català. Ja han passat pels nostres es-

tudis Pau Alabajos, Cesk Freixas, Els Catarres, 

Dekrèpits, Txarango, Els Terratombats, Deska-

rats... i els que falten, encara, per visitar-nos!

Us recordem que tenim un compte de 

Twitter de servei, @rvilablareix, que ja ha so-

brepassat els 3.000 seguidors. Des d’aquest 

mitjà, i també per correu electrònic i per telefòn, 

hem promogut diferents sortejos de discos, sa-

marretes, entrades de teatre, llibres... amb mol-

ta participació! 

La ràdio cada vegada va agafant més 

nom, més força, també fora del nostre municipi, 

fins al punt que moltes entrevistes ens les han 

sol·licitades els protagonistes mateix. 

Com a punt final, no podem oblidar-nos 

d’agrair la dedicació voluntària de tots els nos-

tres col·laboradors, imprescindibles per fer pos-

sible aquesta ràdio. 

Salut i molta ràdio! 
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vilablareix tv ja 
tÉ un any

Ja ha passat un any des que Vilablareix va posar 

en marxa Vilablareix TV, un projecte de televisió 

municipal innovador i fins aleshores inèdit a les 

comarques de Girona. 

Com ja sabeu, aquesta televisió té la par-

ticularitat que es pot veure exclusivament per 

Internet. Així que els que estigueu una mica 

despistats, no se us acudeixi resintonitzar els 

vostres televisors perquè no la trobareu. En tot 

cas, obriu l’ordinador i al navegador poseu-hi 

www.vilablareix.cat/latele. 

Des de casa tenim la possibilitat d’accedir 

a una gran quantitat de canals, però cap no ens 

dóna la informació local del nostre poble. Per 

aquest motiu, i amb l’única voluntat de conver-

tir-se en la televisió del poble, l’Ajuntament de Vi-

lablareix va apostar per aquest projecte de comu-

nicació local que ha representat tota una aventura 

pels responsables municipals de la idea. 

Ara, amb un any a l’esquena, només te-

nim que paraules d’agraïment per la bona aco-

llida que ha tingut el projecte i el tracte que tots 

els veïns i veïnes de Vilablareix han tingut amb 

la càmera i amb el càmera. Vilablareix és un po-

ble més que acollidor.

L’objectiu de Vilablareix TV és informar pun-

tualment cada setmana dels fets més destacats 

del municipi. Des d’esdeveniments, fires i actes 

fins a activitats que realitzin les entitats i associaci-

ons del poble. Vilablareix  TV està oberta a tothom.

Així que ja sabeu que podeu seguir tota 

l’actualitat informativa del poble en format ví-

deo des d’on vulgueu: amb un mòbil, ordinador 

o portàtil. I no oblideu els nostres canals a Face-

book (www.facebook.com/vilablareixtv) i a Twit-

ter @vilablareixtv, des dels quals també podreu 

accedir a qualsevol contingut.

Aquest és un projecte viu i que no para 

de caminar. Amb aquest primer aniversari hem 

fet un pas més i hem redissenyat la web amb 

l’objectiu de modernitzar-la. Per exemple, ara 

podeu rebre tots els vídeos que fem a la vostra 

adreça electrònica en el moment que actualit-

zem la web. I, en aquest sentit, també hem obert 

una porta al patrocini amb l’objectiu que aquest 

pugui ser un projecte autofinançable amb els 

recursos de les empreses que tenen seu a Vila-

blareix i volen continuar creixent amb el poble. 

Aquesta és una televisió que treballa per 

als veïns i veïnes del municipi. Sense vosaltres 

res tindria sentit. Ara, però, volem que també 

sigui una part encara més viva del poble amb el 

vostre patrocini. 

Salut i per molts anys més!

v i l a b l a r e i x 
t e l e v i S i ó

v i l a b l a r e i x  t e l e v i s i ó

Jofre Sáez
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lliurEs o morts

La presentació de la novel·la Lliures o morts, 

que es va fer a Can Gruart el divendres 9 de 

novembre, ens va fer descobrir un dels herois 

oblidats del 1714. Es tracta de l’Ermengol Amill, 

un pagès que es va veure obligat a abandonar 

el seu Pallars natal per convertir-se, sense vo-

ler-ho, en fuseller de muntanya.

Els fets van passar durant la Guerra de 

Successió, aquella que va començar a principi 

del segle XVIII amb motiu d’haver mort el rei 

d’Espanya, Carles II, sense hereu. Els francesos 

van nomenar Felip de Borbó, duc d’Anjou, com 

el seu successor. Altres potències europees, com 

Anglaterra, Portugal i Holanda, no el van accep-

tar, i van proposar l’arxiduc austríac Carles.

Aquesta Guerra va tenir fronts en diver-

sos indrets d’Europa, però sobretot a la penín-

sula ibèrica, on va haver-hi una divisió. Castella, 

Andalusia i el nord-oest de la península van ser 

partidaris de Felip d’Anjou, mentre que el Prin-

cipat de Catalunya i els regnes d’Aragó, València 

i Mallorca van decantar-se per l’arxiduc Carles.

L’any 1713, els països bel·ligerants van 

signar el Tractat d’Utrecht, que reconeixia Felip 

V com a rei d’Espanya. Això va provocar que els 

aliats, que havien donat suport al pretendent 

austríac, van deixar sols els catalans i els van 

abandonar a la seva sort.

La resistència final dels catalans va ser a 

Barcelona. Les tropes borbòniques van assetjar 

durant catorze mesos la ciutat que, finalment, 

va ser sotmesa l’11 de setembre de 1714.

Aquesta derrota va significar l’abolició de 

les constitucions del Principat, de manera sem-

blant a com ja ho havien estat les dels regnes 

de València i Aragó i com ho serien al cap de 

poc temps les de Mallorca.

La novel·la narra la vida d’aquest pagès 

convertit en militar i, tal com va comentar l’au-

tor, David de Montserrat, intenta mantenir una 

veracitat històrica que ens permet, d’una mane-

ra distreta, endinsar-nos en una part descone-

guda de la història de la nostra nació.

Jordi Pagès
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risC nuClEar? 
improbablE, pErò n’hi ha 
(iii-3)
Andrés L. Pérez Velasco

Estem d’enhorabona! Garoña no continuarà fun-
cionant fins al 2019, tal com pretenien Nuclenor, 
la Junta de Castella i Lleó, USO i UGT, entre al-
tres. Que continués funcionant seria una temeri-
tat i ens hem de preguntar per què se li permet 
continuar en l’actualitat amb els sistemes de se-
guretat molt degradats i amb els greus problemes 
de contaminació tèrmica que està produint al riu 
Ebre (vulnerant l’autorització d’abocament de la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre).

El mateix Consell de Seguretat Nuclear (CSN) 
reconeix en els seus dictàmens l’existència de nom-
brosos elements severament degradats i la necessitat 
de fer una sèrie de reparacions si ha de continuar 
funcionant, en elements tan vitals com el sistema de 
protecció contra incendis, el canvi de centenars de 
metres de cables o l’aïllament de la sala de control.

La central nuclear de Garoña va començar 
l’activitat el 1971 i és l’única amb tecnologia de pri-
mera generació -com Fukushima I- que continua 
funcionant a Espanya. No ha tingut mai autoritza-
ció inicial per funcionar quaranta anys. El 2009 va 
sol·licitar nou permís d’explotació provisional per 
funcionar deu anys més, novament prorrogables, 
però el Govern socialista va acordar un últim per-
mís de quatre anys, i va decretar el cessament de-
finitiu de l’explotació el 9 de juliol de l’any 2013.

El Govern actual del Partit Popular prete-
nia allargar el període d’explotació de la central 
fins al 2019, basant-se en l’informe de l’any 2009 
del Consell de Seguretat Nuclear, que avalava el 
funcionament de Garoña fins al 2019. Rajoy és 
clarament pronuclear, de fet és un dels pocs as-

sumptes en què es defineix. I Miguel Arias Cañe-
te, actual ministre de Medi Ambient i germà del 
director de la divisió nuclear d’Endesa, va decla-
rar en la passada campanya electoral que Garoña 
continuaria activa després del 2013.

Però Endesa i Iberdrola, propietàries al 
50% de la central, no ho tenen tan clar i han dei-
xat passar el termini per demanar la renovació de 
l’autorització; han presentat només arguments 
econòmics, perquè dubten de la rendibilitat de la 
central si han de fer front a importants inversions 
en seguretat imposades pel CSN després de l’ac-
cident de Fukushima. 

Ens volen dir que Garoña es tanca única-
ment per raons econòmiques, per falta de suport 
del Govern central a l’energia nuclear, però això 
no és cert: la nuclear té greus problemes de segure-
tat, èticament inassumibles, i en continuarà tenint.

Per la Coordinadora contra Garoña, la de-
cisió de Nuclenor de no sol·licitar la pròrroga 
descobreix dues mentides d’aquesta empresa i 
del lobby nuclear, perquè «ni Garoña és segura ni 
l’energia nuclear és barata».

En aquest sentit, Carlos Alonso, portaveu 
de la coordinadora, s’ha preguntat per què cal-
drien 120 milions d’inversió, com reconeix Nu-
clenor, per tal que la planta continuï operant, si 
és fiable i segura actualment.

Així mateix, s’ha preguntat per què l’em-
presa diu que la planta no és rendible, si la pro-
ducció d’energia en les nuclears és tan barata 
com asseguraven.

Per la Coordinadora contra Garoña, la 
planta és «una ruïna tècnica i econòmica» i el 
«xantatge» d’Iberdrola i Endesa, que formen Nu-
clenor, no té com a principal objectiu el manteni-
ment de Garoña, sinó defensar el futur de la resta 
del parc nuclear espanyol.

Està vist: la millor central nuclear i la més 
segura és la que no existeix.
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Mn. Josep Ramírez i Carles 
Rector

traSpàS de mn. joSep buch i arnau

El proppassat dia 11, a la residència sacerdotal “Bis-
be Sivilla” de Girona, on vivia des del 2010, morí 
Mn. Josep Buch, que fou rector de la nostra parrò-
quia durant 33 anys. Havia nascut a Bonmatí el 20 
de gener de 1931. Cursà els estudis eclesiàstics al 
Seminari Diocesà de Girona. El 8 de juliol de 1956 
fou ordenat prevere pel Bisbe Mons. Josep Car-
tañà a l’església de sant Martí del mateix seminari. 
Començà a exercir el ministeri sacerdotal primer 
com a vicari de Malgrat de Mar, les Preses i Foixà. 
El 1959 fou nomenat ecònom d’Albanyà i encar-
regat de Lliurona i Carbonils i el 1960, ecònom 
de Puigpardines. El 1964, ecònom de Vilablareix 
d’on després, del 1985 al 1997, fou rector. El 1972 
s’encarregà de la parròquia d’Aiguaviva, d’on tam-
bé fou rector des de 1985 fins a 1990. Havia estat 
igualment notari-secretari de la Cúria Diocesana i 
consiliari de la Confraria de la Mare de Déu dels 
Dolors de Girona. El 1997, quan deixà la nostra 
parròquia, i fins al 2007, rector de Campllong, i en 
aquest any, adscrit a la parròquia de santa Susanna 
del Mercadal, de Girona, fins al 2010.

Puc assegurar que Mn. Josep estimava pro-
fundament Vilablareix i procurà servir-la amb tot 
el seu afecte i dedicació. Alguna de les activitats 
que va establir encara continuen, com ara el pes-
sebre vivent, gràcies a l’esforç i bona voluntat d’un 
grup de persones que ho fan possible. Era un pre-
vere amable i humil. Recordo que quan va complir 
els cinquanta anys de capellà vaig comentar-li que 
la parròquia, tot i que ell ja no hi era, pensava ofe-
rir-li un homenatge en agraïment per la tasca que 
havia realitzat en bé del poble. No ho va voler de 
cap manera, dient que ell no es mereixia cap mena 
d’homenatge; que el millor homenatge eren els 
anys viscuts a Vilablareix, servint el poble. Vam res-
pectar la seva voluntat. Descansi en pau.

feSta de Sant menna, patró de la parròquia

Com cada any, l’11 de novembre celebràrem la festa 
del nostre patró. Pel que fa a la parròquia, cal desta-
car l’Ofici solemne celebrat al temple parroquial, a 
les 11 del matí, pràcticament ple de fidels. Acompa-
nyà els cants litúrgics la Cobla Cervianenca, de Cer-
vià de Ter, amb gran dignitat i professionalitat. En 
l’homilia, el mossèn recordà que la comunitat cris-
tiana de Vilablareix arrenca de molt lluny, pràctica-
ment dels orígens de l’anunci evangèlic a les nostres 
terres, i que hem de mirar de ser fidels a aquesta 
realitat procurant també nosaltres ser transmissors 
d’aquesta fe a les generacions futures.

Acabat l’Ofici, l’esmentada cobla interpre-
tà tres sardanes que foren molt ben acceptades 
pels balladors, al Pedró de l’església. I després, 
tothom a fer un bon dinar de Festa Major. Un cop 
més agraïm a l’Ajuntament la seva col·laboració 
en tots aquests actes.

feSteS anyalS

Com estem fent d’un temps ençà, les tres parrò-
quies agermanades, Aiguaviva, Montfullà i Vilabla-
reix, s’encarreguen, cada una durant un any, de 
preparar i celebrar les que en diem festes anyals: 
Missa del Gall, benedicció del Ram, Setmana San-
ta i Vetlla Pasqual. Enguany ens toca a nosaltres 
aquesta tasca; i puc anunciar que, pel que fa a la 
Missa del Gall, tornem a recuperar la tradició de 
celebrar-la a les 12 de la nit del 24 de desembre. 
L’any passat, per raons personals (com a Canon-
ge penitencier havia d’assistir a la Missa del Gall a 
la catedral) calia celebrar la de les parròquies més 
aviat, a les 9 del vespre, però resulta que el nostre 
Bisbe m’ha nomenat un adjunt, el qual farà pre-
sència a la catedral i jo quedaré lliure per atendre 
degudament les parròquies. Per tant enguany la 
Missa del Gall serà a Vilablareix, a les 12 de la nit.
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mEmòria històriCa dEl 
nostrE muniCipi (XIX)
J. Manel Pallàs

A la mateixa sessió, per malaltia del secre-
tari, Sr. José Franquesa, s’habilita el Sr. Joaquín 
Franquesa Llach durant el temps que estigui ma-
lalt. També s’acorda:

«…contribuir con veinte pesetas para el monu-
mento á la Reina Dª María Cristina; y con cincuenta 
pesetas al homenaje al Exmo. Sr. D. Severiano Martinez 
Anido, Ministro de Gobernación.»

La segona reunió es va fer el 4 d’octubre, 
i s’hi va presentar l’avantprojecte del pressupost 
per a l’exercici 1930, amb un total d’ingressos i 
despeses de sis mil set-centes seixanta-vuit pesse-
tes amb setanta-vuit cèntims. S’acordà a proposta 
del Sr. Aymerich, que el document quedés da-
munt la taula amb vuit dies per poder estudiar-lo. 

Finalment, la tercera reunió va tenir lloc el 
30 d’octubre, i la Comisión Municipal Permanen-
te hi va acordar aprovar en un principi el projecte 
del pressupost municipal ordinari, exercici 1930, 
i també s’acordà pagar les següents quantitats en 
el capítol d’imprevistos:

«30 pesetas por doscientas estacas empleadas en 
los trabajos de campo del nuevo proyecto de camino ve-
cinal; 2’25 pesetas por un pote de pintura y dos pinceles 
para el mismo objeto; 42 pesetas por siete jornales, por 
otros tantos peones, devengados en los mismos trabajos; 
y 40 pesetas a Dª Elena de Campos de Barrera para la 
rifa a favor de los mutilados de guerra.

Igualmente se acuerda adquirir dos ejemplares 
del libro “La senda del bien” de D. Juan Gomis por 30 
pesetas, con cargo al capítulo 10 artículo a ”Fiesta del 
libro y de la Raza” del actual presupuesto.»

 Aquest projecte de pressupost per a l’any 
1930 es proposa en el Ple del 27 de novembre, 
que puja, com s’ha dit anteriorment, a sis mil set-
centes seixanta-vuit pessetes. S’acorda tornar a 
parlar-ne a la reunió del 4 de desembre.

«Acto seguido el Sr. Alcalde da cuenta de haber-
se recibido de la Exma. Diputación provincial la sigui-
ente comunicación:<<Esta comisión en sesión del día 
8 del actual, y en vista del informe de la Dirección de 
Obras y Vías, dictó el siguiente acuerdo: 1º Esta Dipu-
tación formará un nuevo proyecto del camino vecinal 
de la carretera de Gerona a Manresa a la de Gerona 
a Santa Coloma, por Vilablareix y Salt (trozo primero 
desde la carretera de Gerona a Santa Coloma a la par-
roquia de Vilablareix) a fin de que pueda el Ayunta-
miento de Vilablareix comparar y decidir el que estime 
mas conveniente a los intereses locales.- 2º.- que por la 
sección de Obras y Vías de esta Diputación se proceda 
desde luego a los estudios y redacción del proyecto a que 
se refiere el acuerdo precedente.- Lo que traslado a V. 
para su conocimiento y efectos.- Gerona 15 de Octubre 
de 1929.-…>>

El Sr. Alcalde propone que se haga constar en 
acta que el Ayuntamiento se ha enterado con satisfac-
ción del precedente acuerdo de la Diputación. En este 
momento se ausentan del local los Concejales D. Juan 
Aymerich; D. Alfonso Ollé y D. Domingo Ribot, por cuyo 
motivo el presidente levanta la sesión.»

La sessió del 4 de desembre no es va cele-
brar. La següent va ser el 28 de gener de 1930. 
En aquest Ple extraordinari s’havia d’examinar 
i aprovar el projecte de pressupost ordinari de 
l’any confeccionat per la Comisión Municipal 
Permanente. El nou pressupost pujava a una 
quantitat de sis mil nou-centes quaranta-tres pes-
setes i setanta-vuit cèntims, pel que fa a les despe-
ses. L’augment era:

«Asignación para el practicante titular, 30% 
del haber del médico titular mancomunadamente con 
Santa Eugenia. = 175.- pesetas.»
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1R TRIMESTRE

Centre Cultural  
Can Gruart

CLASSES DE REFORÇ
Per a nens/es de 8 a 12 anys. Dilluns i 
dimecres, de 2/4 de 7 a 8 del vespre

Per a joves de 13 a 18 anys. Dimarts i 
dijous, de 2/4 de 7 a 8 del vespre
Preu: 200 €/trimestre (100 €/ trimestre 
amb el carnet jove de Vilablareix)
Inici: 7 i 8 de gener, respectivament 

CLASSES D’ANGLÈS
Per a joves de 9 a 12 anys. Dimarts i 
dijous, de 2/4 de 7 a 8 del vespre

Per a joves de 13 a 18 anys. Dilluns i 
dimecres, de 2/4 de 7 a 8 del vespre
Preu: 200 €/trimestre (100 €/trimestre 
amb el carnet jove de Vilablareix) 
Inici: 7 i 8 de gener, respectivament  

Per a joves de 18 a 35 anys. Dimecres, 
de 8 a 2/4 de 10 del vespre
Preu:  80 €/trimestre 
Inici: 9 de gener

CLASSES DE FRANCÈS
Per a tothom 
Dia: dilluns, de 7 a 2/4 de 9 del vespre
Preu:  80 €/trimestre 
Inici: 7 de gener

CURS DE PINTURA 
Per a majors de 16 anys 
Dia :  divendres de 7 a 9 del vespre
Preu: 110 €/trimestre
Inici: 11 de gener

CLASSES DE CATALÀ
NIVELL B.  Dimarts i dijous, de 7 a 2/4 de 
9 del vespre
NIVELL C. Dilluns i dimecres, de 7 a 2/4 
de 9 del vespre
NIVELL D. Dilluns i dimecres, de 2/4 de 9 
a 10 del vespre
Preu:  150 €/trimestre 
Inici: 7 i 8 de gener, respectivament  

ACTIVITATS ESPORTIVES

PILATES
Per a tothom 
Dia: dimarts i dijous, de 9 a 10 del vespre
Lloc: teatre 
Preu: 60 €/trimestre (30 €/ trimestre amb 
carnet jove de Vilablareix)
Inici: 8 de gener 

IOGA  
Per a tothom 
Dia: dimecres, de 8 a 2/4 de 10 del vespre
Lloc: teatre 
Preu: 50 €
Inici: 7 de gener 

DANSA DEL VENTRE
Per a tothom 
Dia: dimecres d’1/4 de 9 a de 3/4 de 10 del 
vespre 
Lloc: gimnàs del pavelló 
Preu: 50 €/trimestre (25 €/trimestre amb 
carnet jove de Vilablareix) 
Inici: 9 de gener

GEnER 
QUÈ POT FER EL TU MÒBIL 
Per a majors de 35 anys
Dia: dimarts 15 de gener, de 2/4 de 10 a les 
11 del matí
Preu: 3 €

TAST DE FORMATGES
Per a tothom 
Dia: divendres 25 de gener, a les 8 del vespre
Preu: 25 € 

CURS D´INFORMÀTICA 
BÀSICA NIVELL 1 I 2 
Per a tothom 
Dia: dimarts i dijous, de 2/4 de 10 a 2/4 de 
12 del matí (nivell 1)
dimarts i dijous de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del 
migdia (nivell 2)
Preu: 30 € (curs de 10 hores) 
Inici: 7 de gener 

CURS D’ AUTOESTIMA
Per a tothom 
Dia: dilluns 21 i dimecres 23 de gener, de 8 
a 10 del vespre
Preu: 20 € (curs de 4 hores)

FEBRER
CURS DE RETOC FOTOGRÀFIC   
Per a tothom 
Dia:  dilluns i dimecres, de 8 a 10 del vespre
Preu: 50 € (curs de 10 hores)
Inici: 4 de febrer 

TALLER: COM CREAR UN 
COMPTE FACEBOOK O TWITTER
Per a tothom
Dia: dimecres 6 de febrer, a les 10 del matí 
o a les 8 del vespre 
Preu: 3 €

TAST DE VODKATONIC
Per a majors de 18 anys
Dia: divendres 15 de febrer, a les 8 del vespre
Preu: 15 € 
 
TALLER DE VIDEOCURRÍCULUM
Per a tothom
Dia: dimarts 5 de febrer, a les 7 de la tarda
Preu: 2 €

CURS DE CUINA ANTICRISI
Per a tothom 
Dia: dilluns del mes de febrer, de 8 a 10 
del vespre
Preu: 20 € (curs de 8 hores) 
Lloc: cuina de Can Ballí 
Inici: 4 de febrer 

MARç 
TALLER DE CIRURGIA 
INFORMÀTICA
Per a tothom 
Dia: dijous del mes de març, de 8  a 10 del 
vespre
Preu: 40 € (curs de 10 hores)
Inici: 7 de març 

XERRADA SOBRE EL DOLOR 
CRÒNIC
Per a tothom
Dia: dimarts 12 de març, a les 8 del vespre
Preu: gratuïta 

Inscripcions a Can Gruart. És obligat ins-
criure’s prèviament. En cas de no arribar al 
mínim d’inscripcions, l’activitat s’anul·larà.
Per a més informació: www.vilablareix.cat
Can Gruart 972405534
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deSembre
22 dissabte ball de Saló, amb david 
caSaS A les 6 de la tarda, al Casal – Can Gruart. Or-
ganitza: Casal de la Gent Gran

24 dilluns miSSa del gall A les 12 de la 
nit, a l’església parroquial, amb la coral Sant roc 
de vilablareix.

25 dimarts miSSa de nadal A les 11 del 
matí, a l’església parroquial
quina A 2/4 de 7 del vespre, a la sala polivalent del 
pavelló. Organitza: Club Bàsquet Vilablareix

26 dimecres concert de nadal, amb 
la coral tribana Salt. A les 6 de la tarda, a l’església 
parroquial. 
38è peSSebre vivent A les 7 de la tarda, al voltant de 
l’església parroquial.

27-28 dj/dv recollida de carteS per alS reiS 
d’orient. Amb el patge reial. De 18 a 20 a Can Gruart

gener
1 dimarts quina A 2/4 de 7 del vespre, 
a la sala polivalent del pavelló. Organitza: Club Bàs-
quet Vilablareix

5 dissabte cavalcada de reiS A les 7 del 
vespre, pels carrers de la vila. Passejada de les carros-
ses reials i la comitiva. Recorregut: carrer Güell, car-
rer pont d’en Canals, carrer Pirineus, plaça de la Pau, 
carrer Mosquerola, rotonda de la carretera de Santa 
Coloma, carrer Camós, carrer Perelló. Arribada a la 
plaça de l’Ajuntament al voltant de les 8 del vespre.

6 diumenge quina A 2/4 de 7 del ves-
pre, a la sala polivalent del pavelló. Organitza: Club 
Bàsquet Vilablareix

12 dissabte ball de Saló, amb jaume 
caStellà “el pinxo”  A les 6 de la tarda, al Casal – 
Can Gruart. Organitza: Casal de la Gent Gran

13 diumenge dinar “delícieS del porc” 
A les 2 del migdia, a la sala polivalent. Organitza: 
Ateneu de la Dona

26 dissabte ball de Saló, amb david 

caSaS A les 6 de la tarda, al Casal – Can Gruart. Or-
ganitza: Casal de la Gent Gran 

febrer
9 dissabte Sopar-ball de carnaval, amb 
pola muSic A les 9 del vespre, al Casal de la Gent Gran. 
Organitza: Casal de la Gent Gran i Ateneu de la Dona

10 diumenge carneStolteS A les 4 de 
la tarda, Cercavila des de la plaça de l’Ajuntament
Arribada al pavelló municipal i, tot seguit, animació 
infantil i xocolatada

A la sala polivalent, diSc mòbil per a nens i nenes 
fins a 12 anys

23 dissabte ball de Saló, amb nou 
trànSit A les 6 de la tarda, al Casal – Can Gruart. 
Organitza: Casal de la Gent Gran

24 diumenge aplec de Sant roc. miSSa 
A les 11 del matí, a l’ermita audició de SardaneS, 
amb la cobla baix empordà. A les 4 de la tarda
Durant tot el dia, parades de productes artesanals, 
atraccions per als petits i activitats diverses

març
9 dissabte ball de Saló, amb chuS A les 
6 de la tarda, al Casal – Can Gruart. Organitza: Casal 
de la Gent Gran

23 dissabte ball de Saló, amb david 
caSaS A les 6 de la tarda, al Casal – Can Gruart. Or-
ganitza: Casal de la Gent Gran

abril
13 dissabte ball de Saló, amb nou 
trànSit A les 6 de la tarda, al Casal – Can Gruart. 
Organitza: Casal de la Gent Gran

gener

  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

març

     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30 31

f ebrer

     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28



Substituir 
anunci anterior 
pel que teniu 

a can Pagès!!!!


